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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr  22/59/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 listopada 2013 r. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (t.j. DzU z 2012 r. poz. 1113) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

 

w s k a z u j e  

 

w § 1, Załączniku nr 1, kolumnie 5 – Rozchody budżetu uchwały nr XXXIII/241/2013 

Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXII/169/2012 Rady Gminy Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016 naruszenie w 2013 r. art. 169 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w 

związku z art. 121 ust. 8 i art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241). 

 

 

U z a s a d n i e n i e  
 

Stosownie do brzmienia art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (dalej: u.s.g.) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono w dniu 5 

listopada 2013 r. uchwałę nr XXXIII/241/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 

października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/169/2012 Rady Gminy 

Łambinowice z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2013-2016. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy określiła w § 1, Załączniku nr 1, kolumnie 5 – 

Rozchody budżetu, rozchody 2013 r. w wysokości 7 039 939,00 zł.  Jednocześnie jak wynika 

z wyliczenia zawartego w kolumnie nr 9.1 oraz 9.2 Załącznika, wskaźnik planowanej łącznej 

kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych do planowanych dochodów ogółem,  określonych w kolumnie nr 1 

uchwały w wysokości 26 463 608,88 zł stanowi wartość 28,34%. 

Z przedstawionych tut. Izbie dokumentów wynika, iż określenie w w/w uchwale 

wielkości planowanych w 2013 r. rozchodów stanowi konsekwencję pojętej przez Radę 

Gminy na sesji w dniu 31 października 2013 r. uchwały nr  XXXIII/240/2013 w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r. oraz uchwały nr XXXIII/239/2013 w 

sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 5 752 804,00 zł z przeznaczeniem 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaciągnięcie kredytu i restrukturyzacja 

zadłużenia poprzez spłatę w 2013 r. części zobowiązań Gminy umożliwi wg złożonych Izbie 

informacji zgodne z prawem uchwalenie budżetu w roku przyszłym, tj. 2014. 

 

Na posiedzenie Kolegium nie stawili się przedstawiciele prawidłowo zawiadomionej 

gminy . 
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna być 

realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: 

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w 

tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; 

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 

5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem 

długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; 

6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, 

oraz sposób sfinansowania spłaty długu; 

7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na 

planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3 art. 226 ustawy. 

W związku z normą z art. 121 ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wskazać należy, że w 2013 do 

oceny spłat zaciąganych przez j.s.t. zobowiązań mają zastosowanie zasady określone w art. 

169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, natomiast od roku 

2014 obowiązywać będą przepisy  art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o 

finansach publicznych  w 2013 r. objętym wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o 

których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 

1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85. 

Stosownie do postanowień art. 85 pkt. 3 i art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2010 r. traci moc 

ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z wyjątkiem m.in. art. 169, który 

traci moc z dniem 31 grudnia 2013 r. 

Zgodnie z cyt. art. 169 ust. 1  łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: 

 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi 

w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1, 

 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i 

dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1, 

 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego poręczeń oraz gwarancji 

- nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Postanowienie Rady Gminy o określeniu w uchwale nr XXXIII/241/2013 z dnia 31 

października 2013 r. rozchodów w 2013 r.  z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 

kredytów w wysokości 7 039 939,00 zł skutkuje, iż przypadająca w 2013 r. spłata 

zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 stanowi 28,34 % planowanych na 2013 r. 

dochodów Gminy w wysokości 26 463 608,88 zł.  

Mając na względzie przedstawione przez Gminę Łambinowice okoliczności podjęcia w/w 

uchwały, związane z dążeniem do zgodnego z prawem uchwalenia budżetu na 2014 r.,  

Kolegium, pomimo naruszenia art. 169 ufp z 2005 r. poprzez przekroczenie określonego w 

nim 15% wskaźnika spłaty długu, postanowiło uznać wskazane naruszenie za nieistotne.  
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Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się  

do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 


